
ך די די מי

בהז ולילדים. לתינוקות *
 סחו״ל, מקוריים בגדים — דמנות
 ולילדים. לתינוקות חדשים, כמעט

 בערב להתקשר נמוכים. במחירים
.04־256318

 מיטת־תינוק, הנולד. ד,רך *
בק מחמם שכיבה־ישיבה, עגלת

 — אמבטיה .תרמיל־גב, בוקים,
.03־745080 לטלפון להתקשר

ם * ם. נ ק א  ישנים, בגדים ז׳
 ז׳אקט־פרווה גם כחדשים, יפים

.240691 טלפון ספורטיבי.

דרד כיה

 חתונה. וקול ששון קול +
 מעוניי־ מעולה סטודנטים תיזמורת

 ר בר־מיצווה בחתונות, להופיע גת
 הנמוכים במחירים פרטיות מסיבות

 בטלפון סרטים בארץ. ביותר
.02־533492

אותך: מחפשים חן, יוסי *
 ב־ ששהה מראשון־לציון, חן יוסי

 .1981 בקיץ שבאנגליה ברייטון
 בדחיפות. אלי להתקשר מתבקש
 אשקלון. 7/16 הנשיא :כתובתי

.051־30398 טלפון
פלדמן אידן

אוטומוביד*□

 ונהיגה, רכב חובבי/ות חוג
 איך תחזוקת־רכב, חוקי־תנועה,

 חינם — ועוד מתאונות להמנע
 6242 ת׳׳ד לפנות: כסף! אין

.91062 יייקוד ירושלים.

מעוניי־ נשואה, בילוי. לשם *
 55־40 בני של לחוג להצטרף נת

 ציור, כגון — והיכרות בילוי לשם
 1761 ת-ד מלאכת־יד. או הרצאות

תל־אביב.
אבד פעלי־חיים. בער *

 או עזוב בעל־חיים ראית כלבך,
 בבעלי- להתעללות עד היית פצוע,
פנסיון וטרינר, לרשותגו חיים?

..............■ו■ 48 —

תשמ״ד
 צפוי מה עצמך את שאלת

 ?1984 בשנת האנושות לגורל
אילת. 794 לת״ד כתוב

 בעלי־ לצער לפגות עיקור. ושירות
 תל־אביב, 30 סלמה בישראל, חיים

.03־827621 טלפון
בית. בעיקבזת חיות *

 (גם כלבים חיות אס־או־אס לאגודת
למסי מעורבים וחתולים גורים)

.03־448171 טלפון רה.

ללב נוגע
איש בחמורה. ביטחוני *

 ד מבוסם נאה, משכיל, ביטחוני
מש חמודה, בנערה מעוניין רציני,
ל — 23־20 בת וחטובה. כילה
ה העדה בת רצוי רצינית. מטרה

פו לכל מובטחת תשובה פרסית.
 8/11 נחום רחוב כתובתי: נה.

.42334 פיקוד נתניה,
אפי

ור של גן לך אבטיח *
ארמה על שחלמת את, דים:

אח לרצוו!
עבד י 11 או ה

עדי מאוד, נאה ,24 בת אשד,
 בגבר מעוניינת וכנועה, נה

 לידידות — ושולט נועז צעיר,
 ;+ פרטים לשלוח ולבילוי.

 באר־שבע, 3215 לת״ד תמונה
.84131 מיקוד

 גן־שושנים עם !)ידינו במו (שנבנה
 לסטודנט כיתבי — וערוגות־בושם

 אותך. להכיר שישמח )25/175(
חיפה. 122 ת״ד הטכניון, מעונות

■הדוח
ה מכיר ל

 האמנות של ספרים למכירה
 טלפון מיסדה. בהוצאת היהודית
.03־779573

 נאה אני דיבך. נתיבות *
 בן הינף אם אז נאה. גבר ומחפשת

 ,36ל־ 26 בין וגילך תאומים מזל
נתיבות. 628 לת״ד כתוב

ם כי רי צי
אפשריים

 בטח - מציע,,תמיסה״ *
ב נאה אקדמאי לכסף. מתכוון

— פנוי לא 46 בן בכירה, עמדה

 נאה בחיילת/סטודנטית/אשה יתמוך
 ת״ד בשעות־הבוקר. יחסים תמורת

ירושלים. 3102
קופאין. עם אילוף, בלי *

 רוצה לא יפה, לא ,40/181 פנוי, לא
 — קופאין בנטול רוצה ולא באילוף

 כזו, את אם רק וחושנית. בחיננית
 צ׳אנם. לנו יש ש... אומרים ולא
.52381 מיקוד רמת־גן, 7296 ת״ד
 אם מדעיות. מישאלות *

 את למלא מוכן אני נועזת, את
 הסכסולוגיה בתחום מישאלותיך

 טלפון בציון כיתבי המובנים. בכל
חיפה. 44741 לת״ד
גג. קורת־ :התמורה *

 לצרף מעוניין בנפרד, חי משכיל,
סטו או חיילת — לדירה שותפה

 בהצעה ידידות. תמורת — דנטית
 לת״ד לפנות טלפון ובציון רצינית

פתח־תיקווה. 391
מעו 172/28 רווק : 50 עד *
 עד אשה עם אינטימי בקשר ניין
 מיקוד תל־אביב, 30340 ת״ד .50

61302.
 גברי תרבותי. אך גברי *

בהי מעוניין ותרבותי, נאה ,32 בן
 ונאה. נשית עם דיסקרטית כרות

 תל- 36199 ת״ד לתמיכה. אפשרות
.61361 מיקוד אביב,

דורון ליאיר
־ 14־ ל ם מ צ ד בו 4מ ב
 שלוחות / ושיר בחרוז כות

 מזל- אחולי / ישיר בחיוך
 לילדון / ויותר מע״מ + טוב

 / לוותר עליו שקשה 34ה־ בן
 הרבה שעוד יודע כמוך (ומי

 / מאחלת זאת כל / יותר)
 התל- / הגחלת על השומרת
והמיוחדת. הגבוהה אביבית

מי?) (נחש

לא ומכונית. דירה פלוס *
 ומבוסם עצמאי 34/178 נאה פנוי

 מעוניין ומכונית דירה ׳+ מאוד
לאה ורומאנטית, חטובה בנשית,

רמת־גן. 5288 ת׳׳ד וידידות. בה
בחו שני משותף. בילוי *
 להכיר מעוניינים 24ו־ 21 בני רים
 למטרת 21—17 בגיל בחורות שתי

 214 לת״ד כיתבו משותף. בילוי
.52101 מיקוד רמת־גן,

אלי עבור
 פנוי לא 26 בן וינטילטור. *

 להתאוורר, עז רצת עם דירה +
 בעלת אשה עם בחומה מעוניין
 סודיות היש. בשעות דומה, הרגשה

חיפה. 44741 ת״ד מובטחת.
 גבר זוכה: מיספר כל *
 בחורות להכיר מעוניין 28/173 נאה

 — פנויות לא גם — מאוד נחמדות
 סודיות אינטימיות. למטרות רק

 בחיוב. תיענה פונה כל מובטחת.
תל־אביב. 30623 דידה. בעלות רצמ

ת ברכו
 מזכיר־ לורך, לנתנאל *

 מקרב ברכות — המודח הכנסת
 אות-ההצטיינות. קבלת לרגל לב

 של כזה ריכוז בידי מפוטר להיות
מדליה. לקבל כמו ממש זה 1.0•

ישראליים) ומדומים נודי(נדהמים
 שמים פצע על — לפאריס *
 להניח נהוג פגוע צוואר סביב יוד,

מתל נפש חובשים במה אך גבם.
בטת?

לונדון

נסו! אין חינם
 להודיע, מה לך י* אס א?

 לספר לברן, לבקש, להציע,
 — לקלל ואפילו טובה, בדיחה
1 קדימה

• לכ יכולה הודעה כל י
מילים. 2 0 ד ע לול

ממו לצרף סרוצה מי #
 עגלת• האבוד, הכלב — נח

המו חדירה המוצעת, הילדים
 המציע הרווק לחילופיו, צעת
 יבול — להיכרות עצמו את

 היכולת, במידת זאת. לעסות
התמונה. גס תפורסס

 גבי על תיכתב ההודעה #
 ״העולם למערכת גלויית-דואר,

 תל-אביב ,1(6 ת״ד הזה׳/
 לה מצורפת כן אס (אלא

• זה במיקרח תמונה.  לחש- י
א במעטפה). תסס תתקבל ל

ב בעל-פח, הודעות סוס נה
איטי. בביקור או טלפון

•  את תכלול חגלוייה י
 הטלפון ומיספר כתובתו סמו,

הודעה. בעל-ח סל

גיוון לאוהבי

 לזוגות למפגשי־מין, חדשה חברה מתארגנת תל־אביב באיזור
 !במץ גיוון ואוהבי נאד, הופעה לסעלי רק ליחידיס/ות. משוחררים,

 פיקוד תל־אביב, 31232 לת״ד לכתוב מובטחות. גבוהה ורמה סודיות
61312.

— הורוסקופ -י
 )21 מעמוד (המשך
 כזו זווית מעלות. 150 סל זווית

 ש־ מזלות שני בין תמיד נוצרת
ש כך מנוגדים. שלהם היסודות

צי למצוא אפשר קרונות לעתים
ול מנוגדים, יסודות של רופים

מצלי דווקא אלה הפלא מרבית
״יי• המשותפים. בחייהם חים

מע 150 של זווית בין ההבדל
 הוא, האחרות הזוויות ובין לות

 להתמודד אפשרות ניתנת שכאן
 הזח הצירוף שנוצרים. הקשיים עם

להת לבעליו ועוזר רב״כוח הוא
מיכשולים. על גבר

 נוצרות מעלות 150 של זויות
ומאז שור ן ובתולה טלה :בין

 < ודלי סרטן ן וגדי תאומים ן ניים
 ודגים, מאזניים ודגים, ארית
 גדי < וסור קשת < וטלה עקרב

ואריה.

ונחולת סרה
 חנמחרות האומץ, ההתלהבות,

 מסתלביס טלה מזל של וההעזה
ה הקפדנות, עם מעניינת בצורה
 של והביקורת השיטתיות דיוק,

 מנוגדות, אמנם התכונות הבתולה.
ש מתברר אותן, כשמצרפים אך

ולהי לבנות, המתכונן זוג כאן
 משלים אחד כל בשני. האחד עזר
ו האס לרעהו. שחסר מה את

 בצורה פעולה משתפים האדמה
חיובית.

0״31וא8ו שוו
 (אוויר), מאזניים (אדמה) סור
 ח- ונוס. בכוכב קשורים שניהם

 חט- אישיות, תשוקות מסמל שור
 1 הנוחות, אהבת חושניות רנות,

 אוהב מאזניים וקביעות• יציבות
 אן והפינוק, הנוחות את הוא גם

 רוחנית, יותר לאווירה זקוק הוא
 פחות ולמיסגרת חופש ליותר

 והכמיהה הרכוש הכסף, מחייבת.
לשני משותגים מהחיים ליהנות

 החיים את תפיסתם אן הם,
ל נותן השור לחלוטין. שונה

 ויציבות, ביטחון הרגשת מאזניים
 ה- של לחייו מביא והמאזניים

ועניין. הומור קלילות, שור

ועסוב תאומי□
 ועקרב (אוויר) תאומים מזל
 בשטחיס מתענין תאומים (מים).
̂  לחטט ואוהב סקרן הוא רבים.
^ שעליו נושא כל על ולדעת א ו  ח
מעונ אינו הוא בדרן״כלל שומע.

הפ ולפרטי לעומק, להיכנס יין
 אם ממנו• שונה העקרב רטים.

 הוא מסויים, בנושא מעוניין הוא
 יסודי, באופן אותו ובודק חוקר
 שיחיה עד העניין את עוזב ואינו
 הכל. והבין חקר שהוא בטוח

ל התאומים את מכריח העקרב
ואילו דבר, לכל רציני יחס פתח -------------.. -------------------- 11

.

!קשת סוס!
̂  סרטן (אש). וקשת (מיס) סרטן
ומת וחמישפחה חבית את אוהב
 1 של לעבר שקשור מה בכל עניין

מגי לגבי סקרן הוא המישפחח.
להיס מישפחתו של היוחסין לת

שו מחפש הוא עמו. של טוריה
 ] ו- ביטחון להרגיש כדי רשים

 מייעד הקשת לעומתו, שייכות.
 היא מגמתו לעתיד. עיסוקיו את

 האופקים. והרחבת ההתפתחות
 ביטחון הרגשת לקשת יתן הסרטן

 עבורו ליצור ינסה הוא וחמימות.
ו רגישות בו ויפתח הרמוני, בית

והר ולמישפחה, לבית שייכות
ל יאפשר הקשת ביטחון. גשת

 מחייבת ממיסגרת לצאת סרטן
ו אופקיו את ירחיב וקושרת,

הק יותר. רחב עולם לפניו יפתח
 לנתח חסרשן את ללמד יוכל שת
 באופן המתעוררות הבעיות את

והגיוני. אובייקטיבי
אר של צירופים הובאו כאן

ומת המנוגדים, היסודות בעת
 עשויים הניגודים שדווקא ברר

 לפעמים ובטוח, יציב בניין ליצור
 שלא הרמוניים מצירופים יותר אף

 על או רב כוח על מעידים תמיד
קשיים. מול לעמוד יכולת

_____________


